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Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a nesmí 

být použit pro jiné účely bez jeho výslovného souhlasu. 

 

Dokument připravila Agentura pro podnikání a inovace ve spolupráci s Ministerstvem 

průmyslu  

a obchodu ČR – Sekcí fondů EU, VaVaI a investičních pobídek, Řídícím orgánem 

Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

 

 

Dokument stanovuje podmínky dle § 14 (4) k) zákona č. 218/2000 Sb, o 

rozpočtových pravidlech  

a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tj. ostatní 

povinnosti, které příjemce v souvislosti s poskytnutím dotace plní a jejichž 

nedodržení není neoprávněným použitím dle  

§ 3 písm. e) rozpočtových pravidel. 

 

 

Dokument odráží aktuální stav systému MS2014+. V případě, že dojde ke změně 

nastavení systému MS2014+, je nezbytné postupovat dle aktuálně platných Pravidel 

pro žadatele a příjemce z OPPIK – zvláštní část příslušné výzvy zveřejněných na 

internetových stránkách MPO. 
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Použité zkratky 

 

ROA – Rentabilita aktiv (Return of Assets) 

DE – Daňová evidence 

FV – Finanční výkaz 

VZZ – Výkaz zisku a ztráty 

IS KP – Informační systém konečného příjemce 

KN – katastr nemovitostí 

KM – katastrální mapa 

NDB – Národní databáze brownfields 

RK CI – Regionální kanceláře CzechInvestu 
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Úvod 

Program Nemovitosti realizuje Prioritní osu 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků, specifický cíl 2.3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání Operačního 
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost na léta 2014 – 2020.  

Jde o program s kontinuálním systémem registrace žádostí, tedy žádosti o podporu jsou 
vyhodnocovány průběžně a průběžně jsou vydávána rozhodnutí o poskytnutí podpory. Program bude 
pro příjem žádostí otevřen až do data uvedeného v textu výzvy k předkládání žádostí. Výzvu je možné 
uzavřít před datem uvedeným ve výzvě, a to v případě vyčerpání alokace na výzvu, nebo z jiných 
objektivních důvodů. 

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých, 
prostorově a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, 
nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy 
umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení 
životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců. 

Cílem tohoto dokumentu, Pravidla pro žadatele a příjemce (dále jen „Pravidla“), je poskytnout 
žadatelům o podporu základní informace o způsobu předkládání projektů a procesech souvisejících 
se samotnou realizací projektů.  

Pravidla se skládají ze dvou částí – část obecná je společná pro všechny dotační programy, část 
zvláštní odráží specifika daného programu. Toto je zvláštní část Pravidel pro program Nemovitosti. 
Pravidla jsou vydávána pouze v elektronické verzi a jsou průběžně aktualizována. Aktualizační mailing 
s informací, že došlo k aktualizaci tohoto dokumentu, rozesílá agentura API na registrované adresy 
(Vaši e-mailovou adresu si můžete registrovat na www.czechinvest.org).  

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žadatel, resp. příjemce je povinen postupovat v souladu s 
právními předpisy ve znění, které je závazné v době, kdy provede příslušnou činnost (včetně tzv. 
přechodných a obdobných ustanovení). Skutečnost, že v těchto či jiných dokumentech není uveden 
konkrétní odkaz na zákon, nařízení, mezinárodní smlouvu, vyhlášku apod. nebo na jejich novelizaci, 
nezakládá příjemci právo na vstřícnější postup poskytovatele, příp. Agentury, při posuzování 
případného porušení povinností žadatelem / příjemcem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.czechinvest.org/
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1. Jak podat žádost o podporu 

Žádost o podporu do programu Nemovitosti budete podávat ve dvou stupních – Předběžná žádost a 
Žádost o podporu – formou elektronických formulářů, které jsou k dispozici v internetové aplikaci 
ISKP (Informační Systém Konečného Příjemce) https://mseu.mssf.cz/index.aspx 

Pokud podáváte prostřednictvím aplikace ISKP žádost o podporu poprvé, je prvním krokem registrace 
žadatele. Návod pro registraci do ISKP naleznete v Obecné části Pravidel pro žadatele. 

 
 

1.1 Předběžná žádost o podporu 

Předběžnou žádost o podporu včetně všech jejích příloh budete podávat pouze elektronicky, nikoliv 
v papírové formě. Podání Předběžné žádosti o podporu se skládá z následujících kroků: 
 

1. Založení projektu v aplikaci ISKP. 
2. Stažení xls formuláře Finančního výkazu (FV) ze stránek 
http://www.czechinvest.org/ekonomicka-prijatelnost-zadatele, jeho vyplnění a nahrání zpět do 
aplikace ISKP do dokumentace projektu. 
3. Naskenovaní a vložení Rozvahy a Výkazů zisků a ztrát (VZZ) za poslední 2 
uzavřená účetní období; Postačuje nahrát pouze Rozvahu a VZZ za poslední uzavřené účetní 
období, pokud výkazy obsahují sloupec „minulé období“. Naskenované výkazy nahrajte 
formou jednoho vícestránkového PDF dokumentu, kde jako první bude Rozvaha a jako 
druhý VZZ. Jiné formy doložení nebudou akceptovány – například skenování do 
několika souborů, záměna pořadí výkazů/stránek atd. 
4. Vyplnění on-line záložek Předběžné žádosti. Vyplňte pouze obrazovky a pole, 
které jsou dostupné. 
5. Vložení dokumentů (formulář zjednodušeného ekonomického hodnocení, Rozvaha a 
Výkazy zisku a ztráty, formulář Prohlášení k žádosti o podporu a další níže uvedené) do 
Seznamu dokumentů v aplikaci ISKP. 
6. Ověření dat a odeslání celé Předběžné žádosti (tj. formulář Předběžné žádosti včetně 
všech příloh) prostřednictvím aplikace ISKP, po předchozím elektronickém podpisu celé 
žádosti. 

1.1.1. Povinné přílohy k Předběžné žádosti o podporu – přehled dle Výzvy I 
 
 
 

 

Vzorová struktura přílohy Předběžné žádosti o podporu – Předběžný hrubý rozpočet 
 
1 : Zemní práce 
 11 : přípravné a přidružené práce 
 12 : odkopávky a prokopávky 
 13 : hloubené vykopávky 
 14 : ražení a protlačování 
 15 : roubení 
 16 : přemístění výkopku 
 17 : konstrukce ze zemin 
 18 : povrchové úpravy terénu 
 19 : ražení a hloubení důlní 
 
2 : Zvláštní zakládání, základy, zpevňování 
hornin 
 21 : úprava podloží a základové spáry 
 22 : piloty 
 23 : štětové stěny 
 24 : studny 

 25 : kesony 
 26 : vrty 
 27 : základy 
 28 : zpevňování hornin a konstrukcí 
 
3 : Svislé a kompletní konstrukce 
 31 : zdi podpěrné a volné 
 32 : zdi přehradní a opěrné 
 33 : sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 
 34 : stěny a příčky 
 35 : stoky 
 36 : štoly 
 37 : obezdívky tunelů a podzemních prostor 
 38 : různé kompl. kce (nedělitelné do stav. 
dílů) 
 39 : rekonstrukce tunelů 
 

https://mseu.mssf.cz/index.aspx
http://www.czechinvest.org/ekonomicka-prijatelnost-zadatele
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4 : 
Vodorovné konstrukce 
 41 : stropy a stropní konstrukce (pozemní 
stavby) 
 42 : vodorovné nosné konstrukce (inž. stavby) 
 43 : schodišťové konstrukce a rampy 
 44 : zastřešení 
 45 : podkladní a vedlejší konstrukce (inž. 
stavby kromě vozovek a železnič. svršků) 
 46 : zpevněné plochy (kromě vozovek a želez. 
 svršků) 
 
5 : Komunikace 
 51 : kolejová lože 
 52 : kolej 
 53 : kolejová rozvětvení 
 54 : ostatní úpravy železničního svršku 
 55 : trakční vedení 
 56 : podkladní vrstvy komunikací, letišť a 
ploch 
 57 : kryty pozemních komunikací letišť a 
ploch z kameniva nebo živičné 
 58 : kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch z betonu a ostatních hmot 
 59 : kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch dlážděných (předlažby) 
 
6 : Úpravy povrchů, podlahy a osazovaní 
výplní 
 61 : úprava povrchů vnitřní 
 62 : úprava povrchů vnější 
 63 : podlahy a podlahové konstrukce 
 64 : osazování výplní otvorů 
 
7 : Konstrukce a práce PSV 
 71 : izolace 
 72 : zdravotně technické instalace 

 73 : ústřední vytápění 
 74 : silnoproud 
 75 : slaboproud 
 76 : konstrukce 
 77 : podlahy 
 78 : dokončovací práce 
 79 : ostatní konstrukce a práce PSV 
 
8 : Trubní vedení 
 81 : potrubí z trub betonových 
 82 : potrubí z trub železobeton. a předpjat. 
 83 : potrubí z trub kameninových 
 84 : potrubí z trub azbestocementových 
 85 : potrubí z trub litinových 
 86 : potrubí z trub ocelových (kov. mimo litin.) 
 87 : potrubí z trub plastických a skleněných 
  
 88 : potrubí z drenážek   
 
 

89 : ostatní konstrukce 
 
9 : Ostatní konstrukce a práce, bourání 
 91 : doplňující konstrukce a práce pozemních 
 komunikací, letišť a ploch 
 92 : doplňující konstrukce a práce železniční 
 93 : různé dokončovací konstrukce a práce 
 inženýrských staveb 
  

 94 : lešení, systémové bednění a stavební 
 výtahy 
 
 95 : různé dokončovací konstrukce a práce 
 pozemních staveb 
 96 : bourání konstrukcí 
 97 : prorážení otvorů a ostatní bourací práce 
 98 : demolice 
 99 : přesun hmot 

 
1.1.2. Ekonomické hodnocení projektu 

 
Projekty jsou hodnoceny podle následujících kritérií: 

 
 

n-1 n 

Zadluženost ≤ 85% 1 2 

ROA ≥ 2% 1 2 

Poměr Požadovaná 
podpora/aktiva ≤ 0,6 

1 2 

 
Při nesplnění daného kritéria bude přidělena hodnota 0. Pro postup do dalšího hodnocení je nutné 
získat 5 bodů z 9. 
 
Zadlužeností se rozumí procentuální podíl cizích zdrojů financování včetně časového rozlišení po 
odečtení vlastních zdrojů a bilanční sumy (Aktiva). 
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Rentabilitou aktiv (ROA) se rozumí podíl zisku po zdanění včetně 
nákladových úroků snížených dle daňové sazby a celkových aktiv. 
 
Upozornění: Zkreslení údajů pro účely ekonomického hodnocení může být posouzeno podle § 212 
odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon jako dotační podvod. 
 
 
Návod k vyplnění formuláře pro subjekty, které vedou účetnictví 
Formulář respektuje názvosloví rozvahy a výkazu zisku a ztráty (VZZ), je tedy nutné jej vyplnit přesně 
v souladu s účetními výkazy žadatele. 
 
 
Návod k vyplnění Formuláře pro subjekty, které vedou daňovou evidenci (DE) 
Formulář pro DE je stejný jako pro malé a střední podniky (MSP). Pro doplnění budou použity údaje z 
daňových přiznání za poslední dva roky. Je zde rozdíl v terminologii jednotlivých účetních položek. 
Subjekt vedoucí DE proto vyplní formulář podle následujících instrukcí: 

a) Část Rozvaha 

Aktiva = majetek celkem, tedy Hmotný majetek + Peněžní prostředky (v hotovosti i na bankovních 
účtech) + Zásoby + Pohledávky + Ostatní majetek 

Dlouhodobý majetek = Hmotný majetek 

Zásoby = Zásoby 

 

Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky (rozdělení podle doby splatnosti kratší anebo delší než jeden 
rok) = součet těchto dvou buněk se rovná výši pohledávek uvedené v daňovém přiznání 

Finanční majetek = součet peněžních prostředků v hotovosti a peněžních prostředků na účtech 

 

Vlastní kapitál = aktiva (majetek celkem) – závazky (celkem) 
 
 

Dlouhodobé a krátkodobé závazky (rozdělení podle doby splatnosti kratší anebo delší než jeden rok) 
= součet těchto dvou buněk se rovná výši závazků uvedené v daňovém přiznání 

Ostatní položky v části Rozvaha není potřeba vyplňovat 

b) Část Výkaz zisků a ztrát (VZZ) 

Zde stačí vyplnit pouze údaje v řádku HV za účetní období. Jedná se o údaj vypočtený podle vzorce: 

Řádek 37 DP – ((Řádek 37 DP – ztráta z minulých let)*0,15) 

Ostatní položky v části VZZ není potřeba vyplňovat. 

c) Vyplňte výši požadované podpory 
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Nejčastější chyby v souvislosti s finančními výkazy a formulářem FV – fáze předběžné 
žádosti: 

 

 Nejsou doloženy požadované finanční výkazy; je třeba vložit výkazy za poslední uzavřené 
účetní období obsahující sloupec „minulé období“, nebo výkazy za poslední dvě uzavřená účetní 
období. 

 Finanční výkazy nejsou naskenovány v požadované podobě – vícestránkové PDF, první 
rozvaha, druhý VZZ 

 Údaje v elektronickém formuláři FV neodpovídají údajům z doložených FV; nepatrné odchylky 
v řádu jednotek tis. Kč způsobené zaokrouhlováním účetních programů lze tolerovat. 

 Nejsou vyplněny údaje v některém ze sloupců. 

 Částky jsou chybně vyplněny v Kč namísto v tisících Kč. 

 Upozornění! Uzavřený rok je až po podání daňového přiznání na Finanční úřad.  

 Upozornění! Naskenované finanční výkazy jsou povinnou přílohou Předběžné žádosti. 
Bez jejich vložení nelze provést posouzení žádosti. 

 
  

Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená období 

 
Data ve Finančním výkazu jsou dokládána naskenovanou kopií Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty 
za poslední 2 uzavřená účetní období.  
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Příklad naskenované Rozvahy 

 

 
 
 
Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty za poslední 2 uzavřená účetní období je třeba naskenovat a 
v předepsaném formátu pro zasílané přílohy zaslat elektronicky prostřednictvím aplikace ISKP 
společně s Předběžnou žádostí o podporu a formulářem zjednodušeného ekonomického hodnocení 
na CzechInvest.  
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1.1.3. Založení projektu 

Po kliknutí na záložku „Žadatel“ se zobrazí základní plocha s „Moje projekty“ a novými záložkami 
„Moje projekty; Nová žádost; Seznam výzev; Modul CBA“. Konto žádostí zobrazuje seznam 
jednotlivých formulářů – žádostí, které se otvírají kliknutím na záznam daného seznamu. 

 

 

 

Nová žádost  

Po stisknutí této nabídky se zobrazí seznam programů a výzev. Po kliknutí na vybraný program se 
zobrazí seznam výzev, za konkrétní oblasti podpory, ve kterých je možné založit projektovou žádost. 
Zvolením jedné z výzev se otevře formulář pro vyplnění vlastní projektové žádosti. 
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OP PIK 

 
 
Nemovitosti – I. Výzva 

 

 

1.1.4. Záložky Předběžné žádosti o podporu 

 

a) Identifikace operace                                     
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Při vyplňování jednotlivých záložek vždy údaje průběžně ukládejte. 
 

 
 
Pozn.: Povinná pole jsou označena žlutě 

Zkrácený název projektu: Uveďte ve tvaru: Rekonstrukce - <volitelně dle skutečnosti> resp. Příprava 

plochy - <volitelně dle skutečnosti> 

Typ podání: Doporučujeme vždy uvést „automatické“ 

Způsob jednání: Uveďte dle skutečnosti 

 
 

Přístup k projektu 

„Přístup k projektu“ je formulář pro nastavení sdílení konkrétní projektové žádosti jinému 
registrovanému uživateli aplikace. Pro zadání nového sdílení je nutné stisknout tlačítko „Nový 
záznam“ a ve zpřístupněném formuláři vyplnit uživatelské jméno osoby, která bude žádost sdílet. 
Případně je možné zatrhnout přepínač „Editor“, „Čtenář“ nebo „Signatář“ podle práv, která mají být 
přiřazena nasdílenému uživateli.  
- Editor - může žádost upravovat  

- Čtenář - má umožněn pouze náhled na žádost bez možnosti úprav  

- Signatář - má pravomoc elektronicky podepisovat dokumenty projektu (včetně žádosti o podporu) v 
celém jeho životním cyklu. Signatářem může být statutární zástupce žadatele nebo uživatel pověřený 
plnou mocí. U každého projektu musí být min. jeden uživatel s rolí signatář! 
 
Signatáři musí mít před podpisem příslušného dokumentu platný, certifikační autoritou zaregistrovaný, 
elektronický podpis. 
 

 
Jakmile je nastavení sdílení hotovo, musí být potvrzeno tlačítkem „Uložit“. 
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Kopírovat 

Volbou „KOPÍROVAT“ se zkopíruje celá projektová žádost do nového projektu. 
 
 
 

Vymazat žádost  

Volbou „Vymazat žádost“ se odstraní celá projektová žádost. Po stisknutí volby „Vymazat žádost“ 
se zobrazí dotaz, zda si opravdu přejete žádost smazat s volbami Pokračovat a Zrušit. Pokud uživatel 
použije tlačítko „Pokračovat“, žádost se nevratně vymaže. Tlačítkem „Zrušit“ se uživatel vrátí zpět k 
vyplňování projektové žádosti. 
 

 
 
 

Kontrola  

Volbou „Kontrola“ se spustí kontroly na vyplnění všech povinných polí a další kontroly navázané k 
žádosti tzv. finalizační. Po spuštění kontroly se objeví výsledek operace.  

Pokud kontrola našla chyby a je potřeba něco v žádosti opravit, je výsledkem operace seznam 
jednotlivých chyb. U chyb jsou aktivní odkazy na formuláře, ve kterých se problémy vyskytují. Pro 
napravení problémů je možné kliknout přímo na aktivní odkaz, který uživatele nastaví na formulář 
(záložku), kde je potřeba chybu opravit. Pokud kontrola nenašla chyby, zobrazí se hláška „Kontrola 
proběhla v pořádku“. 
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Finalizace  

Před vlastní finalizací probíhají na žádosti všechny kontroly. Pokud kontrola najde chyby, pak se 
zobrazí jejich seznam s aktivními odkazy, viz Kontrola a je nejprve potřeba všechny chyby odstranit. 
Pokud kontrola nenajde chyby, pak je žádost finalizována. 
 

 
 

Storno finalizace  

Provádí se, pokud je z nějakého důvodu potřeba po provedení finalizace žádost upravit.  

Po spuštění volby „Storno finalizace“ se objeví záložka „Storno finalizace“, která nabídne možnost 
uvést „důvody vrácení žádosti o podporu“, nebo je možné ihned kliknout na tlačítko „Storno finalizace“ 
na této záložce. Systém vygeneruje informaci „Na žádosti proběhlo storno finalizace“. Po kliknutí na 
tlačítko „OK“ přepne systém uživatele na první záložku žádosti „Identifikace operace“.  
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Zrušit administraci  

Provádí se pro stažení projektu žadatelem. Po spuštění volby se objeví záložka „Zrušení 
administrace“, uživatel uvede důvod a klikne na tlačítko „Zrušit administraci“. Systém vygeneruje 
informaci „Projekt byl stažen žadatelem“.  

 
 

 
 
Tisk  

Tisk spustí vytisknutí projektové žádosti do PDF (Adobe Acrobat Reader) 
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Projekt: 

 

 

Pozn.: Nepovinná pole jsou označena šedě 

Název projektu CZ: Doporučujeme vyplňovat stejně jako Zkrácený název projektu (viz výše) + 

přidat identifikaci nemovitosti v databázi NDB. 

Název projektu EN: Vyplňte název projektu v EN 

Anotace projektu: Uveďte stručný popis projektu, zejména co bude součástí projektu (např. „Jedná 

se o rekonstrukci dvou objektů, z nichž jeden se bude rekonstruovat a druhý bourat a stavět nový. 

Pořízení nemovitosti je součástí způsobilých výdajů.“) 

Předpokládané datum zahájení: Doporučujeme uvádět datum podání předběžné žádosti (toto pole 

je nepovinné, pokud je uvedeno Skutečné datum zahájení projektu). 
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Předpokládané datum ukončení: Uveďte dle plánu, nesmí být později než 3 roky od data podání 

předběžné žádosti 

Skutečné datum zahájení projektu: (nepovinné) Vyplňujte stejně jako předpokládané datum 

zahájení projektu, případně uveďte datum podpisu první smlouvy nebo objednávky zařazené do 

projektu. 

Jiné peněžní příjmy (JPP) a Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení vyplňte vždy následujícím 

způsobem (pomocí výběru hodnoty – označeno šipkou), neboť projekty v programu Nemovitosti žádné 

příjmy nevytvářejí (ať již JPP nebo dle článku 61) : 

 

Doplňkové informace vyplňte vždy následujícím způsobem: 
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Popis projektu (povinné položky) 

 

 

Anotace projektu: Vyplní se automaticky dle údaje zadaného v předchozí záložce. (Pozn.: funguje 

obousměrně)  

Jaký problém projekt řeší? Popište stávající stav ve společnosti žadatele a stávající stav nemovitosti 

včetně předběžné odhadní ceny. 

Jaké jsou příčiny problému? Popište důvody, které vedly k tomu, že je nemovitost ve stavu, v jakém 

je. 

Co je cílem projektu? Jaké objekty budou stavebně upravovány a jakým způsobem. Co bude 

zahrnuto mezi způsobilé výdaje projektu? (dle rozpočtových položek ve Výzvě). Dále uveďte adresu 

místa realizace. Pokud nemá objekt přiděleno číslo popisné, uvádějte parcelní číslo. 
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Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? Jaké jsou technické parametry projektu 

před a po realizaci projektu. Uveďte zejména velikost podlahové plochy a obestavěného prostoru. 

Jaké aktivity v projektu budou realizovány? Popište využití objektů po realizaci projektu. 

Popis realizačního týmu projektu: Uveďte počet členů realizačního týmu včetně jejich zaměření 

v rámci týmu. 

 

Popis projektu (nepovinné položky) 

 

 

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu? Není třeba vyplňovat 

V čem je navržené řešení inovativní? Není třeba vyplňovat 

Jaká existují rizika projektu? V případě vlivu projektu na jedno z následujících CZ-NACE 

(10,11,13,21,24 – u všech včetně podkategorií) vyplňte celní kódy všech výrobků, které v rámci 

daného CZ-NACE v nemovitostech dotčených objektem vyrábíte, zpracováváte nebo uvádíte na trh 

(vizte např. Příloha 1 - Část B Výzvy) a slovně vliv projektu na daný výrobek popište. 

Klíčová slova: Uvádějte prosím pouze některé(á) z následujícího seznamu – „brownfield“, 

„rekonstrukce“, „příprava plochy“ 
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Specifické cíle 

 

 

Název a Procentní podíl vyplňte vždy následujícím způsobem (ostatní položky se doplní 

automaticky): 
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Etapy projektu 

 

 

Pozn.: pro Předběžnou žádost postačuje zadat jednu etapu. Přidání dalších etap proveďte dle potřeby 

v Žádosti o podporu. 

Název etapy: Doporučujeme uvést „Etapa 1“. V rámci přípravy Žádosti o podporu pak Etapa 2, Etapa 

3 atd. dle skutečného počtu etap. 

Předpokládané datum zahájení: Uveďte totožně s předpokládaným datem zahájení projektu. 

Předpokládané datum ukončení: Uveďte totožně s předpokládaným datem ukončení projektu. 

Popis etapy: V rámci Předběžné žádosti uveďte „viz popis projektu“, v rámci přípravy Žádosti o 

podporu upravte dle skutečně přidaných etap. 

Další etapy můžete přidat pomocí tlačítka  

 

Indikátory 

Nevyplňují se 
 

Horizontální principy 

Nevyplňují se 
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Umístění 

 

 

Místo realizace a Dopad projektu vyplňte do úrovně obce. Místo realizace a Dopad projektu 

budou v projektové žádosti vždy shodné! 

 

Po kliknutí na tlačítko „Obec“ se žadateli objeví seznam všech obcí, v rámci kterých mohou mít 

žadatelé místo realizace projektu. Z tohoto seznamu si vyberou konkrétní obec a stisknutím šipky 

přidají požadovanou adresu do místa realizace. V případě více míst realizace projektu se toto 

opakuje. Totéž se provede i u „Dopadu projektu“. Uložení se provede proklikem na tlačítko „Uložit a 

zpět“. 
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Po uložení bude výsledná záložka vypadat dle následujícího obrázku. 
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Cílová skupina 

 

 

Cílová skupina: předvyplněno – ponechte beze změn 
Popis cílové skupiny: uveďte „MSP“ 

 
 

Subjekty 
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Subjekty projektu 

 

Typ subjektu: Vyberte „Hlavní žadatel/příjemce“ 

IČ: zadejte své IČ a použijte tlačítko  

Počet zaměstnanců, Roční obrat (EUR), Bilanční suma roční rozvahy (EUR): Tyto údaje vyplňte 

dle skutečnosti v případě, že se jedná o žadatele bez vazeb na další společnosti (dle definice MSP). 

Postup k určení statutu MSP je podrobněji uveden v dokumentu Prohlášení k žádosti o podporu 

BEZ de minimis. Výpočet je pouze orientační. Doporučujeme žadateli, aby velikost podniku dále 

posoudil dle aplikačního výkladu MSP. 
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Typ plátce DPH: Vyberte dle skutečnosti 

Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Je zapotřebí vždy zaškrtnout u hlavního žadatele 

tímto způsobem:  

Další subjekty můžete přidat pomocí tlačítka  

 

Adresy subjektu 

 

 

Údaje na této záložce se načtou automaticky po validaci IČ na předchozí záložce. 

 
Typ adresy: Pokud je adresa sídla zároveň adresou místa realizace, vyberte v tabulce vlevo příslušný 

záznam a pomocí  jej přidejte do tabulky vpravo. 
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Pokud je adresa místa realizace odlišná, ale má přidělené číslo popisné, přidejte ji pomocí tlačítka 

 a následným výběrem Obec a PSČ (v rámci výběru PSČ je vybírána i ulice 

včetně čísla popisného). 

 
Pokud nemá místo realizace přiděleno číslo popisné, neuvádějte jej a adresu zadejte do políčka „Co 

je cílem projektu?“ na záložce Popis projektu. 

 

Osoby subjektu 

 

Vyplňte dle skutečnosti a určete, zda se jedná o hlavní kontaktní osobu nebo statutárního 

zástupce. V případě více statutárních zástupců není nutné vyplňovat všechny, počet však musí 

odpovídat způsobu jednání za společnost, který je uveden v obchodním rejstříku. 

Pozn.: Tato nabídka není zobrazena, pokud není přiřazen typ subjektu (viz výše) „hlavní žadatel“ 

Případné další osoby přidejte pomocí tlačítka  

Pozn.: Jako hlavní kontaktní osobu uvádějte osobu, která o projektu ví nejvíc a kterou je možné 

telefonicky kontaktovat. 

 
Účty subjektu 

Vyplnit číslo účtu příjemce pro zaslání dotace. 

 

Účetní období 

Není třeba vyplňovat 
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CZ-NACE 

Pozn.: Tato nabídka není zobrazena, pokud není přiřazen typ subjektu (viz výše) „hlavní žadatel“ 

 

 

 

 

Klasifikace ekonomických činností: z tabulky vlevo dole (možno filtrovat dle příkladu) pomocí 

vyberte všechny ekonomické činnosti, které máte registrovány a/nebo které budou vykonávány 

v předmětných nemovitostech po realizaci projektu. 

Je součástí projektu? Po přidání všech ekonomických činnosti použijte tlačítko  

a označte CZ-NACE, které budou vykonávány v předmětných nemovitostech po realizaci projektu, 

pomocí zobrazených check-boxů. V případě vlivu projektu na jedno z následujících CZ-NACE  
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(10,11,13,21,24 – u všech včetně podkategorií) vyplňte celní kódy všech výrobků, které v rámci 

daného CZ-NACE v nemovitostech dotčených objektem vyrábíte, zpracováváte nebo uvádíte na trh 

(vizte např. Příloha 1 - Část B Výzvy) do „Jaká existují rizika projektu?“ na záložce Popis projektu 

a slovně vliv projektu na daný výrobek/výrobky popište. 

 

 

 

Financování 
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Rozpočet roční  

 

 

Použijte tlačítko  a následně v šedých políčkách 

 

 

Vyplňte odhadované způsobilé a nezpůsobilé výdaje, které budou realizovány v jednotlivých 
kalendářních rocích po dobu realizace projektu. Jako nezpůsobilý výdaj uvádějte vždy minimálně DPH 
(pokud lze uplatnit nárok na její odpočet).  
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Přehled zdrojů financování 

 

Zdroj financování vlastního podílu: vyberte vždy „Národní soukromé zdroje“. Poté dle zjištěné 

velikosti podniku ze záložky „Subjekty projektu“ vyplní „% vlastního financování“. U malého podniku 

žadatel uvede 55, u středního 65. 

Následně použijte tlačítko  

Finanční plán 

Nevyplňuje se v rámci předběžné žádosti. 

 

Kategorie intervencí 
 
Nevyplňuje se. 

Klíčové aktivity 
 
Nevyplňujte.  

 

Veřejné zakázky (včetně všech podkategorií) 
 
Nevyplňuje se v rámci Předběžné žádosti. 
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Čestná prohlášení 

 

 

Otevřete postupně všechna čestná prohlášení a označte zaškrtávací políčko „Souhlasím s čestným 

prohlášením“ (takto: ). 
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Přiložené dokumenty 

 

Povinné přílohy Předběžné žádosti (viz také výzva bod 9.5): 

Typ dokumentu Obsah dokumentu 
(název) 

poznámka 

Aktuální výpis z katastru 
nemovitostí (ne starší než 3 
měsíce) 

Doklad o aktuálním 
vlastnickém právu k místu 
realizace (výpis z katastru 
nemovitostí a snímek 
katastrální mapy ne starší 3 
měsíců) 

Doložení aktuálního majitele. 
V této fázi je dostačující internetový výpis z KN a snímek 
KM 

Finanční výkazy Rozvaha a výkaz zisku a ztrát 
za poslední dvě uzavřená 
účetní období 

Postačuje za poslední rok, pokud dokument obsahuje údaj 
o minulém období 

Vyjádření stavebního úřadu Soulad záměru s územním 
plánem nebo územně-
plánovací dokumentací 
(potvrzený obecním úřadem) 

pokud z mapy územního plánu jednoznačně vyplývá, že 
daný záměr je s ním v souladu, je postačující kopie této 
včetně legendy; v opačném případě je nutná územně-
plánovací informace ze strany stavebního úřadu  
 
Postačuje doložit i stavební povolení, pokud již bylo 
vydáno. 
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Výpis z KN + zákres do KN 
mapy 

Situační nákres na podkladě 
katastrální mapy (stávající i 
plánovaný stav) 

je nutné, aby tento dokument byl vypracován 
autorizovanou osobou a opatřen podpisem a kulatým 
razítkem této osoby  

Fotodokumentace projektu Fotodokumentace 
současného stavu 
nemovitosti (min. 5 fotografií 
exteriéru ze všech stran) 

je nezbytné, aby z doložených fotografií bylo možné 
udělat si celkový obrázek o dotčených nemovitostech, 
tedy je nepřijatelné doložit pouze fotografie detailů 
popraskaných zdí či rozbitých oken 

Ostatní Souhlas současného vlastníka 
se záměrem prodeje 
dotčených nemovitostí 
(pokud je relevantní) 

neexistuje žádná šablona ani vzor, tento dokument lze 
volně vytvořit podle představ žadatele  

Projektová dokumentace 
včetně položkového rozpočtu 

Předběžný hrubý rozpočet 
zpracovaný autorizovaným 
inženýrem nebo 
autorizovaným technikem 

viz struktura rozpočtu na straně 7 – 8 Pravidel  
 

Ostatní Doklad o žádosti o zapsání 
dotčené nemovitosti do NDB 

postačující bude printscreen obrazovky v okamžiku 
odeslání žádosti o zaregistrování nemovitosti do NDB 
prostřednictvím vyplněného formuláře na stránkách 
http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org 
 

Prohlášení k definici malého 
a středního podnikatele 

Údaje dokládající velikost 
podniku dle definice MSP 

http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-
k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-4946.xlsx 

Ostatní Údaje pro výpočet ratingu 
společnosti 

http://www.czechinvest.org/data/files/formular-
financni-analyzy-final-zam-4856.xlsx 

 

Políčko Název dokumentu změňte dle skutečnosti, tzn. pokud například dokládáte místo Souladu 

s územním plánem stavební povolení, upravte název na „Stavební povolení“. 

Pokud potřebujete vložit více dokumentů pod jeden typ dokumentu, použijte vždy tlačítko 

 a ve formuláři vyberte požadovaný typ dokumentu. 

V programu Nemovitosti jsou povinné k předběžné žádosti pouze výše uvedené dokumenty. 

Ostatní dokumenty, které jsou na této záložce definovány, nejsou povinnou přílohou a není nutné je 

vyplňovat, popř. je možné je přímo smazat. Smazání provedete tak, že v horní části obrazovky 

označíte požadovaný typ ke smazání a kliknete na tlačítko „Smazat záznam“. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://brownfieldy-dotace.czechinvest.org/
http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-4946.xlsx
http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-4946.xlsx
http://www.czechinvest.org/data/files/formular-financni-analyzy-final-zam-4856.xlsx
http://www.czechinvest.org/data/files/formular-financni-analyzy-final-zam-4856.xlsx


  

 

38 

 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

NE 

NE 

ANO 

NE 

NE 

ANO 

 
 
   

 

1.2. Žádost o podporu 

 
Příjem žádostí o podporu – grafické schéma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založení projektu, vyplnění a odeslání 
Předběžné žádosti včetně příloh 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 
Předběžné žádosti včetně předložených 

příloh 

Vyplnění a odeslání Žádosti o podporu 

včetně příloh v požadované lhůtě 

Kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti 
Žádosti o podporu včetně předložených 

příloh 
 

Registrace projektu a výzva žadatele 

k podání Žádosti o podporu 

Předběžná žádost zamítnuta 

Výzva k opravě/doplnění 

Oprava chyb/doplnění 

Zjednodušené ekonomické hodnocení 

Výzva k opravě/doplnění 

Oprava chyb/doplnění 

Vyřazení Žádosti o podporu 
z dalšího hodnocení s uvedením 

důvodů nepřijatelnosti 

NE 

Postoupení projektu k věcnému hodnocení 

ANO 
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Informace a požadavky k podání Žádosti o podporu pro Výzvu I programu Nemovitosti 
v OPPIK 
 
Upozorňujeme, že hodnocení podaných Žádostí o podporu bude prováděno dle jejich pořadí podání. 

Žádosti podané po překročení souhrnné požadované dotace 2,5 mld. Kč v podaných Žádostech o 
podporu nebudou hodnoceny a v případě schválení projektů v souhrnné výši požadované dotace 1,5 
mld. Kč (alokace výzvy) budou zamítnuty. 

Pokud budou vyhodnoceny všechny žádosti v hodnotě 2,5 mld. Kč a souhrnná výše dotace u 
schválených projektů bude nižší než 1,5 mld. Kč, budou postupně, dle pořadí podání, hodnoceny další 
Žádosti o podporu, a to až do dosažení souhrnné schválené výše dotace 1,5 mld. Kč. 

Výše uvedené částky platí v případě, že nedojde k navýšení alokace Výzvy ze strany řídícího 
orgánu. 

Pořadí podání Žádosti o podporu je stanoveno datem, hodinou, minutou a vteřinou jejího podání. 

Způsob hodnocení žádostí je popsán v dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce 
dotace z OPPIK – obecná část. 
 
 
Vyplnění záložek v IS KP14+ 

Žádost o podporu 
Žádost o podporu je druhým stupněm žádosti v programu a podává se spolu se všemi přílohami 
pouze elektronicky, nikoliv v papírové podobě. Žádost o podporu je elektronickým formulářem, který 
se v aplikaci IS KP 14+ žadateli / příjemci zpřístupní po: 

- schválení formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti, 
- schválení věcného hodnocení (ekonomické přijatelnosti žadatele) a po 
- vrácení předběžné žádosti o podporu k doplnění. 

O jednotlivých krocích jsou žadatelé informování prostřednictvím automaticky zasílaných depeší 
k projektu. Žádost o podporu je editovatelná, je-li ve stavu Vrácena (kód stavu V2). 
Nejzazší možné datum podání Žádosti o podporu je 30. 4. 2016. 
 
Obsah Žádosti o podporu: 

1) Formuláře předběžné žádosti o podporu, ve kterých jsou převzata data z již schválené 
předběžné žádosti o podporu. 

2) Nově zpřístupněné formuláře Žádosti o podporu. 
3) Analýza nákladů a přínosů (CBA). 
4) Povinné přílohy Žádosti o podporu. 

 
Pokud žadatel ve fázi vyplňování Žádosti o podporu nalezne chybu nebo neaktuální údaje 
v předběžné žádosti o podporu, lze tyto údaje změnit při editaci žádosti o podporu. Není však možné 
již navýšit požadovanou dotaci. Navýšení dotace je možné pouze prostřednictvím změnového řízení. 
 
Žadatelem vyplněné údaje v  Žádosti o podporu musí být plně v souladu s informacemi, které 
jsou uvedeny v podnikatelském záměru a jeho přílohách. 
 
 
Nově zpřístupněné formuláře Žádosti o podporu 
 
V této kapitole jsou uvedeny informace: 

-  
- k formulářům, které byly součástí předběžně žádosti o podporu, avšak je nutná jejich úprava 

pro účely finalizace Žádosti o podporu a 
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- k nově zpřístupněným formulářům, které nebyly součástí předběžné žádosti o podporu. 

 
Projekt 
V tomto formuláři se automaticky zatrhne checkbox „CBA“ po vyplnění CBA v příslušné záložce. 
Tato povinnost se týká pouze Žádostí o podporu, resp. žadatelů, kteří mají povinnost zpracovat 
finanční, případně ekonomickou analýzu. Povinnost zpracovat finanční analýzu platí pro všechny 
žadatele, jejichž žádost o podporu převyšuje částku 5 mil. Kč celkových výdajů projektu. U Žádostí o 
podporu s celkovými výdaji vyššími než 100 mil. Kč je nutné zpracovat finanční a ekonomickou 
analýzu.  
Pozn.: Celkovými výdaji uvedenými výše (resp. v bodě 9.1 h) Výzvy)) jsou myšleny celkové 
způsobilé výdaje projektu. 
Podrobný návod k vyplnění CBA analýzy naleznete v CBA – Příručce pro žadatele, která je k dispozici 
na stránkách CzechInvestu (http://www.czechinvest.org/cba-analyza). 
 

 
 
Etapy projektu 
 
Etapa projektu se přidá přes tlačítko „Nový záznam“. Vyplní se „Název etapy“, „Předpokládané datum 
zahájení“, „Předpokládané datum ukončení“ a „Popis etapy“, ve kterém bude stručně uvedeno, co je 
předmětem dané etapy a jaký je její výstup. V „Popisu etapy“ nedoporučujeme uvádět konkrétní 
technologie/plnění, která budou v rámci etapy pořizována, ale spíše se zaměřit na souhrnný výstup 
etapy projektu. Důvodem je v budoucnu maximálně eliminovat počet změnových řízení. 
 

Předpokládané datum zahájení u první etapy se musí shodovat s předpokládaným datem zahájení, 
který je uveden ve formuláři „Projekt“, stejně tak předpokládané datum ukončení u poslední etapy se 
musí shodovat s předpokládaným datem ukončení, který je uveden ve stejném formuláři. 
Předpokládaná data zahájení jednotlivých etap se mohou překrývat, nesmí však být mezi jednotlivými 
etapy neuvedené (volné) období. 

 

http://www.czechinvest.org/cba-analyza
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Při vyplňování tohoto formuláře je nutné se řídit pravidly etapizace, která jsou součástí Pravidel pro 
žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část, které jsou k dispozici na stránkách CzechInvestu 
(http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik). 

 

 
 
Indikátory 
 
V programovacím období 2014 – 2020 v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) jsou indikátory rozděleny do dvou skupin, a to: 

- Indikátory povinné k naplnění jsou indikátory, které spadají do množiny indikátorů povinných 
k výběru, ale u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. 

- Indikátory povinné k výběru, u kterých žadatel nestanovuje cílovou hodnotu. 
 
Ve formuláři jsou předdefinovány konkrétní Indikátory vztahující se k programu Nemovitosti. 
Konkrétně se jedná o indikátory: 

1) Povinné k výběru 
- 23001 Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu pro podnikání 
2) Povinné k naplnění 
- 46601 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez záboru 

zemědělského půdního fondu 
 
 
U indikátorů povinných k výběru je nutné vyplnit „Výchozí hodnotu“ a „Cílovou hodnotu“. Jako 
výchozí hodnota bude vždy uvedena 0, jako cílová hodnota by měla být vždy uvedena 0 (jako 1 jí 
uvedete až do zpráv o realizaci podaných po ukončení projektu). 
U indikátorů povinných k naplnění je nutné vyplnit „ Datum výchozí hodnoty a Cílovou hodnotu“. 
Jako výchozí hodnota je vždy uvedena 0, jako datum výchozí hodnoty uveďte předpokládané datum 
zahájení projektu. Cílová hodnota pak odráží počet m2 podlahové plochy po realizaci projektu.  
 
 

http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik
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Po označení konkrétního předdefinovaného indikátoru (klikem ho označíte zeleně) se zpřístupní 
povinné pole k vyplnění. 
 
 

 

 

 
 
 
Horizontální principy 
V tomto formuláři se vyplní typ horizontálního principu. Editovatelné pole se zpřístupní po označení 
konkrétního typu horizontálního principu. Ze seznamu se pak vybere „Vliv projektu na horizontální 
princip“ a stručně se vyplní „Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip“. U udržitelného  
 
 
rozvoje (environmentální indikátory) není možné z důvodu, že se nejedná o ENVI ukazatel, vybrat 
Pozitivní vliv na horizontální princip. 
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Rozpočet roční 
V tomto formuláři doplňte hodnoty u jednotlivých koncových rozpočtových položek, tj. položek 
označených 1.1, 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3.1 a 1.2.1.3.2. Ostatní položky jsou součtové a sami se 
automaticky dopočítají.  
Pro snazší editaci doporučujeme použít tlačítko „editovat vše“. 
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Přehled zdrojů financování 
 
Po vyplnění předchozího formuláře je nutné ve formuláři Přehled zdrojů financování provést přepočet, 
a to prostřednictvím tlačítka „Rozpad financování“. 
Maximální výše dotace je dána dotací uvedené v předběžné žádosti o podporu. 
 
Finanční plán 

Počet položek finančního plánu (vyjma součtového řádku) se rovná počtu etap.  

Pro každou etapu tedy přes tlačítko „Nový záznam“ založte položku finančního plánu. „Datum 
předložení“ je předpokládané datum podání žádosti o platbu a je rovno nebo pozdější než datum 
konce příslušné etapy. V poli „Etapa“ vyberte přes rozklikávací seznam etapu navázanou na danou 
položku finančního plánu. Políčko „Závěrečná platba“ zaškrtněte u poslední položky plánu (poslední  
etapy), políčko „Zálohová platba“ ponechte vždy prázdné. Do políček „Vyúčtování – Investice“ zapište 
souhrnnou částku z rozpočtu za investice k dané etapě. Políčko „Vyúčtování – Neinvestice“ vždy 
vyplňte 0.   

 

 

POZOR – Aplikace stisknutím tlačítka „Kontrola shody částek finančního plánu a rozpočtu“ provede 
kontrolu celkových způsobilých výdajů z Rozpočtu vůči součtu sloupce „Vyúčtování – plán“, ale již  
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nekontroluje celkové investiční a neinvestiční výdaje oproti rozpočtu, může se tedy stát, že budete mít 
celkové způsobilé výdaje v souladu s finančním plánem, ale nebudete mít stejné částky v investičních 
a neinvestičních výdajích v rozpočtu a ve finančním plánu – dbejte tedy na to, abyste zachovali 
stejnou strukturu investic i neinvestic v rozpočtu i ve finančním plánu. 

Poslední položka finančního plánu – součtový řádek – se ne vždy při změně částek aktualizuje. Pokud 
jsou v součtovém řádku nesprávné hodnoty, vymažte nějakou položku finančního plánu a zadejte ji 
znova. Tlačítko kontroly nicméně počítá se skutečným součtem, nikoli se zobrazeným. 

 
Kategorie intervencí 
U projektů v programu Nemovitosti se intervence ze 100 % zadávají do kódu 072 
(http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-1-kategorizace-kod-intervence-4834-cz.pdf)  
 

 

 
 

1. Forma financování – Nevratný grant, 100% 
2. Ekonomická aktivita – dle zaměření projektu – uveďte převažující ekonomickou činnost 

realizovanou v rámci projektu. 

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha-c-1-kategorizace-kod-intervence-4834-cz.pdf
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3. Mechanismus územního plnění – Nepoužije se. 
4. Lokalizace – Předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl - 100 % (jediné místo realizace 

projektu). 
5. Typ území – Předvyplněno, vyplní se pouze procentní podíl - 100 % (jediné místo realizace 

projektu). 
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Veřejné zakázky 
 
Na projektu musí být založena min. jedna zakázka ve stavu plánováno. Každý záznam se provede 
přes tlačítko „Nový záznam“, vyplní se všechna editovatelná pole a nakonec se vše uloží. 
 

 
 
Finalizace, kontrola a podání Žádosti o podporu 
 
Po vyplnění všech výše uvedených formulářů doporučujeme provést kontrolu. V případě, že je vše 
v pořádku, kliknete na odkaz „Finalizace“ (to bylo již popsáno na začátku tohoto textu) a poté na 
záložku „Podpis žádosti“, kde připojíte elektronicky podpis. Tímto krokem dojde k odeslání Žádosti o 
podporu, máte-li nastavené automatické odeslání žádosti. V případě, že dojde k podpisu Žádosti o 
podporu před zahájením příjmu Žádostí o podporu (a při nastavení automatického odeslání žádosti), 
pak bude Žádost o podporu automaticky odeslána ihned po zahájení příjmu Žádostí o podporu. 

 
 
Přiložené dokumenty 
Povinné přílohy Žádosti o podporu (vizte také výzvu bod 9.5): 
Názvy dokumentů uvádějte přehledně dle skutečně přiloženého dokumentu (pokud vkládáte 
kupní smlouvu, nazývejte ji „kupní smlouva“ a ne „smlouva o smlouvě budoucí kupní“ nebo „výpis 
z živnostenského rejstříku“) 
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Typ dokumentu v  
IS KP14+ 

Obsah dokumentu (název) dle 
Výzvy 

P poznámka 

- Harmonogram projektu  Uveďte veškeré důležité milníky 
projektu (obdržení stavebního 
povolení, vyhlášení VŘ, zahájení 
stavby, dokončení stavby). 
Postačuje vložit jednoduchou 
tabulku, kde v jednom sloupci 
budou uvedené milníky a ve 
druhém data. 
 
Doporučený název dokumentu 
v ISKP:  
PŽ - Harmonogram 

Kupní smlouva na 
pozemek 

Alespoň smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní. 

P Pokud je relevantní, tzn. pokud již 
žadatel není vlastníkem 
zapsaným v KN Doporučený 
název dokumentu v ISKP: 
a) PŽ - Smlouva o smlouvě 
budoucí kupní 
b) PŽ - Kupní smlouva 

Ocenění nemovitosti 
odborně způsobilou 
osobou dle zákona č. 
151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o 
změně některých 
zákonů (zákon o 
oceňování majetku), ve 
znění pozdějších 
předpisů 

Cenu obvyklou nemovitosti 
doloženou znaleckým posudkem 
(ne starším 6 měsíců před 
zahájením projektu) zpracovaným 
soudním znalcem dle zákona č. 
151/1997 Sb., o oceňování 
majetku, ve znění pozdějších 
předpisů 

P Z posudku musí být zřejmá cena 
objektu a zastavěného pozemku 
(V případě, že se projekt týká více 
objektů, musí být samostatně 
uvedeny jejich ceny vč. pozemku. 
Tato cena musí být nižší než 
hodnota rekonstrukce daného 
objektu). Pokud je součástí 
způsobilých výdajů i nákup 
nezastavěných pozemků, pak 
musí posudek obsahovat i jejich 
cenu 
Doporučený název dokumentu 
v ISKP: 
PŽ - Cena obvyklá – posudek 

Aktuální výpis z katastru 
nemovitostí a snímek 
katastrální mapy 
(případně výpis a 
snímek z internetové 
aplikace www.cuzk.cz) 

Aktuální výpis z katastru 
nemovitostí a snímek katastrální 
mapy (ne starší 3 měsíců). 

 Doložení aktuálního vlastníka.  
 
Doporučený název dokumentu 
v ISKP: 
PŽ – výpis z KN 

Ostatní Potvrzenou registraci v NDB  Postačuje vložit např. pdf 
s potvrzovacím emailem. Pokud 
toto bylo přiloženo již k předběžné 
žádosti, není zapotřebí přikládat 
znovu 
Doporučený název dokumentu 
v ISKP: 
PŽ – registrace NDB 

Podnikatelský záměr Podnikatelský záměr P Jeho obsah je více popsán 
v příloze č.4 Výzvy, resp. níže. 
Doporučený název dokumentu 
v ISKP: 
PŽ – podnikatelský záměr 

Projektová 
dokumentace včetně 
položkového rozpočtu 

Položkový rozpočet vypracovaný 
autorizovaným inženýrem nebo 
technikem na podkladě aktuálního 

P Dokládejte dle metodického 
pokynu 
(http://www.czechinvest.org/data/f

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha001-5060-cz.pdf
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ceníku ÚRS. Pokud cena za 
stavební práce bude vyšší, než 
uvádějí normativy pro ocenění 
stavebních prací (ÚRS), budou 
tyto výdaje kráceny na hodnotu 
odpovídající normativům. 

iles/priloha001-5060-cz.pdf) a 
v případě doložení v jiném 
formátu než .xls, doložte i buď ve 
formátu .xls nebo v .pdf 
s možností vyhledávání. 
Současně vložte sken první 
strany pro doložení vypracování 
autorizovanou osobou. 
 
V případě, že již proběhlo 
výběrové řízení, je možné místo 
tohoto posudku doložit rozpočet 
zpracovaný vítězem VŘ. 
 
Doporučený název dokumentu 
v IS KP14+: 
a) PŽ – položkový rozpočet 
b) PŽ – položkový rozpočet dle 
VŘ 

Ostatní Podlahovou plochu a obestavěný 
prostor před a po realizaci 
potvrzené autorizovanou osobou. 

P Doporučený název dokumentu 
v IS KP14+: 
PŽ – technické parametry 

Doklad prokazující 
způsob financování 

Podklady prokazující schopnost 
financovat projekt. 

 Doložte dokument s popisem 
průběhu financování a relevantně 
doložte (V případě projektu, který 
má ZV do 20 mil. Kč. - postačí 
čestné prohlášení žadatele, že 
má prostředky na financování 
projektu. V případě projektu, který 
má ZV nad 20 mil. Kč. se žadatel 
prokáže jednou z možností  
1) výpis z účtu kde bude částka 
v příslušné výši. 
2) závazný příslib banky, že je 
připravena podpořit projekt. 
3) smlouva o půjčce od třetí 
strany (úvěrová smlouva) 
4) popř. obdobným jiným 
způsobem (např. nezávazný 
bankovní příslib), případně 
kombinací výše uvedených 
způsobů 
 
Výše uvedené způsoby doložení 
musí podložit alespoň 50% všech 
ZV. 
 
V případě, že bude prokázání 
financování shledáno jako 
nedostatečné, bude vyžádáno 
doplnění. 
 
Doporučený název dokumentu 
v IS KP14+: 
PŽ – financování projektu 

Projektová 
dokumentace včetně 
položkového rozpočtu 

Projektovou dokumentaci. P Kompletní projektová 
dokumentace minimálně v 
rozsahu dokumentace pro 
stavební povolení. 

http://www.czechinvest.org/data/files/priloha001-5060-cz.pdf
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V případě doložení ve formátu xls, 
doc apod. doložte alespoň 1. 
stranu s podpisem projektanta 
resp. stavebního úřadu (pokud 
bylo požádáno o stavební 
povolení) naskenovanou. 
 
Doporučený název dokumentu 
v IS KP14+: 
PŽ – projektová dokumentace 

Ostatní Výpis ze Živnostenského rejstříku 
se zapsanou ekonomickou 
činností odpovídající kódu CZ-
NACE hlavního výstupu projektu. 
 

 Výpis z živnostenského rejstříku, 
z nějž bude patrné oprávnění 
k podnikání ve všech CZ-NACE, 
která jsou součástí projektu 
Doložte případně také výpis 
z RES, kde jsou CZ-NACE přímo 
uvedeny. 
Doporučený název dokumentu 
v IS KP14+: 
PŽ – doložení CZ-NACE 

Energetický posudek Energetický posudek podle § 9a 
odst. 1 písm. e) zákona č. 
406/2000 Sb., o hospodaření 
energií, ve znění platném od 1. 7. 
2015 v případě rekonstrukce 
objektu (Příloha č. 8). Průkaz 
energetické náročnosti budovy 
podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o 
energetické náročnosti budov v 
případě výstavby nové budovy. 

P Vizte přílohu č.8 Výzvy 
 
Doporučený název dokumentu 
v ISKP: 
a) PŽ – energetický posudek 
b) PŽ - PENB 
 

Nerelevantní pro 
záložku přiložené 
dokumenty 

Podklady k výběrovým řízením, 
pokud již bylo výběrové řízení 
realizováno. 

 Do samostatné záložky IS KP14+ 
(Veřejné zakázky) 

Prohlášení k definici 
malého a středního 
podnikatele 

Prohlášení MSP  http://www.czechinvest.org/data/fil
es/prohlaseni-k-zadosti-o-
podporu-bez-de-minimis-
4946.xlsx 
Pokud nedošlo ke změně oproti 
předběžné žádosti, je možné 
vložit stejný dokument. 
Doporučený název dokumentu 
v IS KP14+: 
PŽ – prohlášení k MSP 

Stavební povolení s 
nabytím právní moci 
nebo ohlášení stavby 
včetně případného 
souhlasu s provedením 
ohlášené stavby dle 
zákona č. 183/2006 Sb., 
(stavební zákon) 

územní rozhodnutí s vyznačením 
právní moci nebo územní 
souhlas, příp. účinnou 
veřejnoprávní smlouvu 
nahrazující územní rozhodnutí, 
pakliže nebude dodáno stavební 
povolení v právní moci v této fázi 
 
Možné nahradit vyjádřením SÚ o 
tom, že stavební úpravy 
nepodléhají stavebnímu řízení ani 
ohlášení stavby 
 

P V případě společného územního 
a stavebního řízení postačuje 
doložit potvrzenou žádost o 
vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení.  
Doporučený název dokumentu 
v IS KP14+: 
a) PŽ – územní rozhodnutí 
b) PŽ – územní souhlas 
c) PŽ – veřejnoprávní smlouva 
d) PŽ – žádost o stavební 
povolení 
e) PŽ – stavební povolení 
f) PŽ – úpravy bez stavebního 
řízení/ohlášení stavby 

 

http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-4946.xlsx
http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-4946.xlsx
http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-4946.xlsx
http://www.czechinvest.org/data/files/prohlaseni-k-zadosti-o-podporu-bez-de-minimis-4946.xlsx
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Změny oproti předběžné žádosti o podporu 
Změnu rozpočtu proveďte prostřednictvím změnového řízení před podáním Žádosti o podporu. 
O všech ostatních případných změnách oproti údajům v předběžné žádosti informujte prostřednictvím 
vložení dokumentu (doporučený název: PŽ – změny proti předběžné žádosti) nebo odeslané 
depeše. 
 
 
Podnikatelský záměr (rozšiřující informace k příloze č. 4 Výzvy) 
Úvod  
Stručná charakteristika žadatele 
Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, Osoba oprávněná jednat jménem žadatele, Délka současného 
podnikání (živnostenský rejstřík, nebo podnikání podle jiných platných právních předpisů) 
 
Tento bod postačuje vypsat formou odrážek 
 
1. Hlavní záměr projektu 

 Charakteristika zaměření projektu 
Stručně popište, čeho se projekt týká a jaký bude jeho přínos pro společnost žadatele. 

 Hlavní předmět podnikání a CZ NACE projektu, Charakteristika produktu, resp. služby, jejich 
specifických vlastností 

Popište stručně hlavní náplň vašeho podnikání a uveďte, jaké činnosti dle CZ-NACE budou 
v objektech, které jsou předmětem projektu, vykonávány. 

 Splnění horizontální politiky (rovné příležitosti, vliv na životní prostředí a zdraví) 
Popište dostatečně pro možnost udělení bodů v hodnotícím kritériu A3 
 
 
2. Zpracovatel, tým zpracovatelů 
Popište dostatečně pro možnost udělení bodů v hodnotícím kritériu B1 
 
3. Rozbor trhu a marketingová strategie 
Popište dostatečně pro možnost udělení bodů v hodnotícím kritériu B2 

 Rozsah trhu 

 Analýza a prognóza poptávky po produktu nebo službě 

 Charakteristika spotřebitelů 

 Rozbor konkurence 
- Stav a podíl konkurence na trhu 
- Odlišnost přístupu oproti hlavním konkurentům 

 Způsob a uvedení produktu na trh 

 Distribuce, zabezpečení odbytu produktu 

 Reklama, propagace 
 
4. Organizace řízení a personální zajištění 

 Informace o plánované organizaci a způsobu řízení firmy 
Jakým způsobem bude zajištěn chod společnosti v průběhu realizace projektu – zejména popište, jaká 
omezení běžného provozu mohou nastat a jak budou řešena. 

 Počet vytvářených pracovních míst 
Jaký počet pracovních míst plánujete vytvořit v souvislosti s projektem? 

 Kvalifikační a odborné požadavky na zaměstnance 
Jaké kvalifikační a odborné požadavky budou kladeny na nově přijaté zaměstnance? Jaké kvalifikační 
a odborné požadavky jsou kladeny na stávající zaměstnance? 
 
 
5. Technický popis a parametry projektu 

 Podrobný popis projektu 
Popište, co vše bude v rámci projektu provedeno a jaké všechny konkrétní činnosti budou v objektech, 
které jsou předmětem projektu, vykonávány. 
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 Současné a plánované využití nemovitosti 
 

V případě více objektů, uveďte popis pro každý jednotlivě. 

 Stav a stáří nemovitosti, vlastnické poměry 
V případě více objektů, uveďte pro každý jednotlivě.  
Stáří objektů doložte formou tabulky se sloupci: identifikace objektu, datum poslední kolaudace 
objektu, velikost podlahové plochy objektu. 
V případě, že datum poslední kolaudace není možné zjistit, doložte např. potvrzení stavebního úřadu, 
že v posledních X letech (pozn.: X postačuje maximálně 31 let, jakožto nejvíce bodovaná hodnota 
v hodnotícím kritériu C3) kolaudace daného objektu neproběhla. 
 
Vypište všechny parcely, kterých se projekt dotkne, a uveďte jejich aktuální vlastníky.  

 

 Technický popis projektu včetně technických parametrů projektu (podlahová plocha 
 a obestavěný prostor před a po realizaci projektu), technologie výstavby 
V případě více objektů uveďte informaci za jednotlivé objekty. Pokud bude v rámci některých objektů 
provozována i nepodporovaná činnost, vyčíslete její poměr vůči činnosti podporované. 

 Hlavní přínosy projektu, výstupy projektu 
Popište dostatečně pro možnost udělení bodů v hodnotícím kritériu C4 
 
 
6. Finance 

 Zisk, předpokládané náklady/výnosy 

 Velikost potřebného kapitálu, účel jeho použití 

 Analýza cash-flow 

 Očekávaná výnosnost vloženého kapitálu 
 
7. Analýza rizik (SWOT analýza) 
Postačuje SWOT analýza společnosti 
 
Závěr 
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2. Hodnocení projektu 

 
Hodnocení žádosti je popsáno v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – obecná část v kapitole 
3.1 Hodnocení a schvalování projektu.   
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3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 
Po vyhodnocení projektu žadatel obdrží depeši, v jejíž příloze obdrží Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
a jejich podmínkách. Bližší informace naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK – 
obecná část http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik kapitola 3.2 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
 
Žadatel je povinen důkladně pročíst celé znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Znění dokumentu je 
závazné a není možné jej měnit. Žadatel má možnost měnit případně ty údaje, které jsou uvedeny v 
aplikaci IS KP14+. 
 
Požadované přílohy Rozhodnutí a podmínek poskytnutí dotace, které žadatel dokládá: 
 
• Stavební povolení v právní moci/ohlášení stavby/vyjádření stavebního úřadu, že projekt 
nevyžaduje ani jedno (pokud nebylo doloženo již k Žádosti o podporu), 
 
• úvodní list projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem (je-li relevantní) 
 
 Prohlášení k definici malého a středního podnikatele platné k aktuálnímu datu 
 
 
V případě, že žadatel akceptuje Rozhodnutí o poskytnutí dotace (v termínu, který stanovil projektový 
manažer), informuje o této situaci projektového manažera odpovědí na původní depeši. Zároveň s 
touto odpovědí žadatel nahraje do dokumentů dokumenty, které jsou požadovány v okamžiku podpisu 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
 
 
V případě, že by žadatel hodlal v projektu provádět povolené změny je nutné nejprve tyto změny 
vypsat projektovému manažeru, který mu následně vrátí žádost o podporu nebo povolí provedení 
změnového řízení, žadatel změny provede, žádost znovu odešle a následně se bude opakovat výše 
uvedený postup s upraveným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 
 

4. Žádost o změnu – změnová řízení 
 
Žádost o změnu v případě dosud neschválené Žádosti o podporu je nutné řešit prostřednictvím 
depeše odeslané z konkrétního projektu. Při odeslání depeše musí být jako adresát nastaven 
projektový manažer projektu. Pokud není vybrán adresát, depeše je pouze vložena do projektu a 
projektový manažer není o požadavku informován.  
 
Pokud je již schválena Žádost o podporu, je nutné Žádost o změnu vytvořit prostřednictvím tlačítka 
„Žádost o změnu“ v levé navigační liště.  
 
Detailní postup je popsán v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část 
(http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik). 
 
V případě, že v průběhu přípravy/realizace Vašeho projektu dojde ke změnám, které jsou v rozporu s 
Žádostí o podporu a jejími povinnými dokumenty, či s Rozhodnutím a Podmínkami o poskytnutí 
dotace, nebo nastane situace vyžadující změnu projektu, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit 
prostřednictvím depeše v aplikaci IS KP14+ projektovému manažerovi (PM). Úpravy v odeslané 
Žádosti o podporu jsou možné pouze v rámci tzv. Oznámení o změně (OoZ). Požadované změny jsou 
žadatelem zaslány k posouzení projektovému manažerovi (PM) prostřednictvím IS KP14+.  
 
Podle závažnosti změn, jejich vlivu na povahu projektu a jejich vlivu na povinnosti vyplývající ze 
schválené Žádosti o podporu a Rozhodnutí a Podmínek poskytnutí dotace, lze změny rozlišovat na 
změny, které mají informativní charakter, a změny, které je nutné schválit poskytovatelem. O povaze 
změny rozhoduje vždy poskytovatel dotace, tedy Ministerstvo průmyslu a obchodu.  
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V případě, že změny nejsou v souladu s pravidly programu a vyhlášené výzvy, mohou být zamítnuty 
nebo mohou vést k ukončení projektu.  
 
Doporučujeme každou změnu projektu před jejím provedením nejprve konzultovat s příslušným 
projektovým manažerem, aby bylo možné předejít případným negativním dopadům této změny na 
poskytnutou podporu! 
 
 

5. Monitoring 
 
Monitoring žádostí o podporu/projektů probíhá v průběhu realizace projektu i po jeho ukončení. Jeho 
hlavním cílem je průběžné zjišťování pokroku v realizaci projektů, porovnávání získaných informací s 
výchozím předpokládaným plánem/podnikatelským záměrem a poskytování zpětné vazby z hlediska 
realizace projektu. Příjemce reportuje stav a pokrok v realizaci projektu ve zprávách o realizaci 
projektu a po ukončení realizace projektu ve zprávách o udržitelnosti projektu. 
Zprávy jsou podávány elektronicky prostřednictvím IS KP14+. Příjemce bude průběžně mít v aplikaci 
IS KP14+ k dispozici veškeré zprávy vč. informace, o jaký typ zprávy se jedná a k jakému datu je 
třeba je vyplnit. Struktura a obsah zpráv jsou v souladu s Metodickým pokynem pro monitorování 
implementace ESF. Zprávu lze podat pouze v případě, že zpráva za předchozí sledované období je již 
schválena. Struktura a obsah zpráv se automaticky upravují podle toho, zda je daná kapitola či 
požadovaný údaj relevantní pro daný projekt. 
Frekvence podávání zpráv a informací je stanovena v Rozhodnutí a Podmínkách poskytnutí dotace a 
může být generována v MS2014+. Příjemce je sám odpovědný za včasné předložení všech zpráv. 
Řídicí orgán ani zprostředkující subjekt nemají povinnost upozorňovat na termín podání jednotlivých 
typů zpráv! 
Příjemce opatří všechny zprávy elektronickým podpisem (obdobně jako u žádosti o podporu). 
Povinnost k vyplnění zprávy vzniká příjemci na základě vydání Rozhodnutí a Podmínek poskytnutí 
dotace.  
 
 
Monitorování jednotlivých projektů v dotačních programech je prováděno prostřednictvím 
následujících typů zpráv:  
 
- Zpráva o realizaci projektu (ZoR) - tento typ zprávy není pro výzvu Inovační vouchery relevantní 

(nejedná se o etapové projekty)  

- Informace o pokroku v realizaci projektu (IoP)  

- Závěrečná zpráva z realizace projektu (ZZoR)  

- Zprávy po ukončení realizace projektu (ZoU – zpráva o udržitelnosti, ZZoU – závěrečná zpráva o 

udržitelnosti)  

 
 
Detailní návod pro vyplnění a podání jednotlivých typů zpráv je uveden v Pravidlech pro žadatele a 
příjemce – obecná část (http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-
obecna-cast-cistopis-5369-cz.pdf). 
 
 
 
Ukazatele na úrovni projektu – Nemovitosti 
 
Z úrovně projektů budou příjemcem povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:  
 

a) povinné k výběru:  
o 23001 Počet firem využívajících novou nebo modernizovanou infrastrukturu 
pro podnikání – dojde k automatickému naplnění podle počtu IČ a podaných projektů 

 
Pozn.: Výchozí hodnota v žádosti bude vždy 0. Cílová hodnota bude vždy 0. Žadatel = 1 IČ (skutečně 
dosažená hodnota bude vždy 1) 

http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast-cistopis-5369-cz.pdf
http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-obecna-cast-cistopis-5369-cz.pdf
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b) povinné k naplnění: 

o 46601 Rozšířené, zrekonstruované nebo nově vybudované kapacity bez 
záboru zemědělského půdního fondu – v případě aktivity Rekonstrukce objektu se 
jedná o podlahovou plochu projektu po realizaci projektu; v případě aktivity Příprava 
plochy pro vlastní činnost žadatele se jedná o rozlohu připravené plochy 

 
Pozn.: Výchozí hodnota v žádosti bude vždy 0. Před udělením kolaudačního souhlasu (povolení 
k užívání, rozhodnutí o zkušebním provozu) žadatel vykazuje hodnotu 0. Splnění cílové 
hodnoty/částečné splnění cílové hodnoty žadatel vykáže až po získání kolaudačního souhlasu 
(povolení k užívání, rozhodnutí o zkušebním provozu) celé užitné plochy / její části, která byla 
předmětem projektu. 
 
Indikátory povinné k naplnění (dříve závazné indikátory) jsou indikátory, které spadají do množiny 
indikátorů povinných k výběru, ale u kterých se žadatel zavazuje k naplnění jím určené cílové hodnoty. 
U ostatních indikátorů povinných k výběru žadatel nestanovuje cílovou hodnotu. 
 
 

Název Jednotka Sledované období Definice Poznámka 

Indikátory povinné k naplnění – závazné se stanovenou cílovou hodnotou 

46601 Rozšířené, 

zrekonstruované 

nebo nově 

vybudované kapacity 

bez záboru 

zemědělského 

půdního fondu 

 

m2 

užitné 

plochy 

IoP – do 30.6. 

ZoR – k datu 

ukončení etapy 

ZZoR – k datu 

skutečného plnění 

Indikátoru 

povinného 

k naplnění, 

nejpozději k datu 

plnění cílové 

hodnoty z podmínek  

ZoU – k datu podání 

zprávy   

Počet m2 užitné plochy 

(zkolaudované, nebo 

povolené k užívání), která 

byla využita k rekonstrukci či 

vybudování nových prostor v 

rámci kterých nedošlo k 

záboru (zastavění) nové 

půdy. V případě nových 

prostor se jedná o zbourání 

původní stavby nebo 

výstavbu nových kapacit na 

území brownfieldu.  

 

Výchozí hodnota v žádosti bude vždy 

0.  

Před udělením kolaudačního 

souhlasu (povolení k užívání, 

rozhodnutí o zkušebním provozu) 

žadatel vykazuje hodnotu 0. Splnění 

cílové hodnoty / částečné splnění 

cílové hodnoty žadatel vykáže až po 

získání kolaudačního souhlasu 

(povolení k užívání, rozhodnutí o 

zkušebním provozu) celé užitné 

plochy / její části, která byla 

předmětem projektu.  

Indikátory povinné k výběru – monitorovací bez stanovené cílové hodnoty 

23001 Počet firem 

využívajících novou 

nebo 

modernizovanou 

infrastrukturu pro 

podnikání  

 

podniky IoP – do 30.6. 

ZoR/ZZoR – k datu 

ukončení 

etapy/projektu 

ZoU – k datu podání 

zprávy   

Počet firem (IČ), které získaly 

podporu na zlepšení 

infrastruktury pro podnikání. 

Infrastrukturou je zde 

myšleno technické 

zhodnocení stávajících 

objektů a inženýrských sítí.  

 

Výchozí hodnota v žádosti bude vždy 

0. Cílová hodnota bude vždy 0. 

Žadatel = 1 IČ (skutečně dosažená 

hodnota bude vždy 1) 
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6. Žádost o platbu 
 
Průvodce podání žádosti o platbu naleznete v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PIK - obecná 
část http://www.czechinvest.org/spolecne-prilohy-dotacnich-programu-op-pik kapitola 7 Průvodce 
podání žádosti o platbu (ŽOP). 
 
Požadované přílohy k žádosti o platbu: 
 

 kopie smlouvy o bankovním účtu (nutné elektronicky nahrát k Žádosti o platbu za každou 
etapu projektu); 

 kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě, kopie kupních smluv, smluv o dílo, objednávek; 

 výpis z katastru nemovitostí a snímek z katastrální mapy (ne starším 3 měsíců); 

 kopie dodacích listů a protokoly o převzetí od dodavatelů; 

 první tři listy stavebního deníku, ze kterých lze vyčíst, kdy byla započata stavba; 

 poslední tři listy stavebního deníku, ze kterých lze vyčíst, kdy byla dokončena stavba; 

 soupisy provedených prací (u stavebních prací); 

 Dokument s uvedením skutečné velikosti podlahové plochy a obestavěného prostoru po 
realizaci projektu potvrzený autorizovanou osobou; 

 protokoly o převodu do dlouhodobého majetku firmy (karty majetku, inventární karty apod.), ze 
kterých lze vyčíst číslo účtu dlouhodobého majetku, na který byl pořízený majetek zaúčtován;  

 kopie záznamu o převzetí stavby nebo její části v rozsahu etapy v souladu s Podmínkami k 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, v případě, že se jedná o platbu, jejímž předmětem plnění je 
dílčí etapa; 

 kolaudační souhlas nebo uvedení do zkušebního provozu (nejpozději k datu ukončení projektu 
u projektů, kde bylo požadováno stavební povolení či v některých případech ohlášení stavby); 

 fotografie objektu/ů, ze kterých lze ověřit splnění povinné publicity dle Pravidel pro publicitu. 
 

Pokud je na faktuře napsáno, že byla vypracována na základě objednávky č. 123456, smlouvy o dílo, 
kupní smlouvy, nabídky apod., pak jsou tyto dokumenty také povinnou přílohou Žádosti o platbu. 

 
Příjemce je dále povinen zajistit (např. úpravou této povinnosti ve smlouvě s dodavatelem), aby jeho 
dodavatelé poskytli kontrolním orgánům informace a doklady týkající se dodavatelských činností 
souvisejících s realizací projektu. 
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7. Upřesnění Výzvy 
 
bod 3.3 Výzvy - INDIKÁTORY 
 
U indikátoru povinného k výběru dochází k automatickému načítání, žadatel žádnou hodnotu 
nevyplňuje, neboť v rámci projektu programu Nemovitosti nesmí docházet k pronájmu podpořených 
nemovitostí, a tedy uživatel nemovitosti je jednoznačně určen, jedná se o žadatele/příjemce, který je 
současně uživatelem nové, nebo modernizované infrastruktury pro podnikání, viz bod 6 Pravidel pro 
žadatele a příjemce z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost - obecná 
část. 

Do indikátoru povinného k naplnění se vyplňuje podlahová plochy po realizaci projektu v případě 
aktivity Rekonstrukce objektu nebo celková plocha zóny v případě aktivity Příprava plochy pro vlastní 
podnikání. 

Obestavěný prostor se již do systému nevyplňuje, nicméně je požadován jako textová informace 
v Popisu projektu (viz výše uvedené informace) a taktéž je potřeba doložit v rámci Žádosti o podporu 
samostatnou přílohu vypracovanou autorizovanou osobou, v níž budou hodnoty podlahové plochy i 
obestavěného prostoru před i po realizaci na celý projekt uvedeny. Tyto informace budou sloužit 
k ověření případného výpočtu procenta krácení (viz níže). 

 
bod 4 Výzvy – VYMEZENÍ PŘÍJEMCŮ PODPORY  

100 Podnikající osoba tuzemská – zahrnuje veškeré FO zapsané i nezapsané v OR, které splňují 
další podmínky Výzvy 

111 Veřejná obchodní společnost 

112 Společnost s ručením omezeným 

113 Společnost komanditní 

121 Akciová společnost 

205 Družstvo 

421 Zahraniční osoba 

424 Zahraniční 

425 Odštěpný závod zahraniční fyzické osoby 

501 Odštěpný závod nebo jiná organizační složka podniku zapisující se do obchodního rejstříku 

932 Evropská společnost 

933 Evropská družstevní společnost 

995 Zahr. právnická osoba jinde neuvedená – příjemce 

996 Zahr. právnická osoba jinde neuvedená – není příjemce 

997 Zahr. osoba jinde neuvedená 
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bod 5.1 Výzvy - PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI VÝDAJŮ 

V případě, že si bude žadatel nárokovat výdaje na pořízení dotčených nemovitostí mezi způsobilé 

výdaje projektu, pak podpis smlouvy o smlouvě budoucí kupní před datem způsobilosti výdajů projektu 

nemá vliv na datum vzniku výdaje. 

bod 8 Výzvy - ÚZEMNÍ DIMENZE 

V případě posouzení způsobilosti projektu z hlediska územní dimenze je zásadní cílové území. 
Hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti jsou pouze bodově 
zvýhodněna. Případné vazby na ITI jsou pouze informativně sledovány. 

 
bod 9.1 Výzvy – FORMÁLNÍ PODMÍNKY PŘIJATELNOSTI PROJEKTU (PODPOROVANÉ 
EKONOMICKÉ ČINNOSTI) 

9.1 i) Podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví ve vybraných odvětvích vymezených 
oddíly CZ-NACE (viz Příloha č. 1 Výzvy). 

V předmětném objektu/areálu musí po realizaci probíhat podporovaná činnost dle správného CZ-
NACE. Tedy v případě stavebnictví musí v předmětném areálu sídlit žadatel, případně tam mít dílny či 
skladové prostory pro stavební materiál, není tím myšleno, že v areálu bude následně probíhat 
výstavba nějaké stavby = zakázky příjemce, kterou poté pronajme nebo prodá. Obdobně v případě 
malo/velkoobchodu musí v předmětném objektu/areálu probíhat faktická podporovaná ekonomická 
činnost. Projekty zaměřené na pouhé skladování, což je CZ NACE 52.1 Skladování, nejsou v rámci 
NM podpořitelné. 

Každému typu ekonomické aktivity je přiřazeno jedno konkrétní číslo kódu CZ-NACE (Odvětvové 
klasifikace ekonomických činností). Číselník CZ-NACE i s přesnými definicemi jednotlivých činností se 
nachází na stránkách Českého statistického úřadu1: 

www.czso.cz (Klasifikace a číselníky – Klasifikace – Odvětvová klasifikace ekonomických činností) 

Nelze podpořit projekty, jejichž výstupy jsou vyjmenovány v Seznamu výrobků, jejichž výroba, 
zpracování a uvádění na trh spadá do oblasti Společné zemědělské politiky a produkty, jejichž celní 
kódy jsou vymezeny přílohou I Smlouvy o ES (příloha Programu). 

Společný celní sazebník EU je rovněž k dispozici na stránkách Celní správy České republiky: 
 
www.cs.mfcr.cz (Obchod se zbožím – Sazební zařazení – Kombinovaná nomenklatura – 
Kombinovaná nomenklatura (Společný celní sazebník EU) – Společný celní sazebník EU platný pro 
rok 2008) 

Informace o celním sazebníku EU a TARICu (celní nomenklatura EU) poskytuje také v pracovní dny 
Po – Pá: 9 – 15 hod. Generální ředitelství cel na následujících kontaktech: 

Telefonní linky: +420 261 332 398, +420 261 332 399 

E-mailová adresa: oit@cs.mfcr.cz  

 

                                            
1 Na internetové adrese Českého statistického úřadu si můžete v Registru ekonomických subjektů 
(http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp) po zadání IČ firmy Vaše CZ-NACE také nezávazně ověřit. Vybrané CZ-NACE jsou 
v programech uváděny zpravidla jako dvoumístná čísla (méně často jako čísla tří- či čtyřmístná). V oficiálním číselníku Českého 
statistického úřadu najdete CZ-NACE specifikované až na šest míst. Pro posouzení toho, zda jste přijatelným žadatelem, berte 
vždy v úvahu pouze takový počet číslic, který uvádí Výzva.  

http://www.czso.cz/
http://www.cs.mfcr.cz/CmsGrc/Obchod-se-zbozim/Celni-sazebnik-EU/Celní+sazebník+EU.htm
mailto:oit@cs.mfcr.cz
http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp
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bod 9.2 Výzvy - PROJEKT REKONSTRUKCE OBJEKTU 

9.2.1 b) Objekt, který je předmětem Projektu, není v současnosti dostatečně efektivně využíván, je 
zanedbaný a pro činnost Uživatele nemovitosti jej lze využít pouze za podmínky realizace Projektu 
rekonstrukce.  
 

Stav a využití objektu 
Může být 

předmětem 
rekonstrukce 

Pozn. 

Je zakreslen v katastrální 
mapě, ale nejsou zachovány 
ani obvodové zdi do výše 1. 

nadzemního podlaží 

Ne 

Projekt by odporoval možnosti provést 
rekonstrukci. Jednalo by se o podporu nové 
výstavby, kterou jinak program neumožňuje, 
nejde ani porovnat efektivitu rekonstrukce oproti 
nové výstavbě. 

Objekt je ve velmi špatném 
technickém stavu, není 

prozatím využíván (vlastněn) 
žadatelem ani jiných subjektem 

Ano 

Kritériem přijatelnosti je náklad na rekonstrukci, 
kde bude hodnoceno, jestli plánovaná investice 
do rekonstrukce přesahuje současnou tržní cenu 
nemovitosti.  
Pravděpodobně se bude jednat o objekt typu 
brownfield, a pokud bude nákup učiněn až po 
datu způsobilosti výdajů, bude možné výdaje na 
pořízení zahrnout do způsobilých výdajů projektu. 

Objekt je ve špatném 
technickém stavu, je využíván 

(vlastněn) žadatelem nebo 
jiným subjektem 

Ano 

Posuzovat se bude zanedbanost nemovitosti a 
efektivnost využívání. Pokud je například 
v současné době používán jako nezateplený 
sklad a po provedení rekonstrukce jej bude 
příjemce využívat pro výrobní účely, je to 
přijatelné. Za přijatelný bude považován i projekt, 
kdy žadatel již v objektu vyrábí, ale po 
rekonstrukci bude využití prokazatelně 
efektivnější. Předpokládá se, že dojde k nárůstu 
zaměstnanosti a rozšíření výrobních kapacit.  
Kritériem přijatelnosti je náklad na rekonstrukci, 
kde bude hodnoceno, jestli plánovaná investice 
do rekonstrukce přesahuje současnou tržní cenu 
nemovitosti. 
Pravděpodobně se bude jednat o typ objektu 
nemovitost k rekonstrukci a náklady na pořízení 
nemovitosti nebudou moci být zahrnuté do 
způsobilých výdajů projektu. 

Objekt není ve špatném 
technickém stavu, je i není 

využíván (vlastněn) žadatelem 
nebo jiným subjektem 

Ne 

Nepřijatelným bude projekt, kdy žadatel nemění 
způsob využití (účel) nemovitosti a/nebo 
prováděné stavební úpravy nezakládají povinnost 
posuzovat je jako technické zhodnocení, žadatel 
objekt pouze opravuje.  
Typickým neodporovatelným projektem je prostá 
výměna oken, výměna vnitřních rozvodů, výměna 
střešní krytiny. 

 

9.2.1 e) Pokud Příjemce na základě znaleckých posudků a odborných odhadů prokáže, že náklady na 
odstranění stávajícího objektu a výstavbu nového jsou v součtu nižší, než náklady na jeho 
rekonstrukci, je možné získat podporu na odstranění stávajícího objektu a výstavbu objektu nového.  
K odstranění stávajícího objektu však nesmí dojít před datem přijatelnosti projektu ani před podpisem 
Kupní smlouvy v případě, že objekt není ve vlastnictví žadatele.  
 
V případě, že dojde k úplnému odstranění objektu nebo objektů, nemusí nový objekt kopírovat 
půdorys původních staveb. Kritériem je lepší uspořádání území.   
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Do velikosti podlahové plochy lze započíst podlahové plochy všech odstraňovaných objektů. Způsob a 
míra využití území dle projektu musí splňovat podmínky dané územním rozhodnutím případně 
regulačním plánem. 
 
Primárně požadujeme doložení odborných odhadů ve formě porovnávacích rozpočtů, které budou 
zpracovány autorizovaným inženýrem a které prokáží efektivitu takovéto varianty. Pouze pokud 
nebude možné takovéto porovnávací rozpočty doložit, je možné doložit posudek statika nebo 
soudního znalce, který se vyjádří k nemožnosti rekonstrukce takového objektu. 

9.2.1 f) V rámci Projektu rekonstrukce objektu je možné zařadit mezi ZV projektu náklady na navýšení 
původní podlahové plochy a kubatury o maximálně 100 % původního stavu objektu, který je 
předmětem projektu. Pro všechny podpořené podlahové plochy objektu platí stejné podmínky 
definované Výzvou.  
 
Limit je stanoven s ohledem na zájem předejít obcházení cíle programu a zároveň umožnění příjemci 
vyhledat si pro svoje potřeby přiměřenou a zanedbanou nemovitost, kterou úspěšně realizovaným 
projektem přemění na prosperující Podnikatelský objekt. V případě, že projektem dojde k většímu 
rozšíření, program to nevylučuje, ale podpora bude poskytnuta pouze v rozsahu maximálního 
navýšení a způsobilé výdaje budou kráceny v poměru odpovídajícímu maximálnímu možnému 
navýšení. 
 
Postup: 

1) na začátku projektu bude projektantem určena stávající podlahová plocha a kubatura objektů 
k rekonstrukci 

2) bude stanoven maximální limit rovný dvojnásobku původních hodnot 
3) na základě projektové dokumentace se stanoví plánované parametry stavby 
4) bude stanoveno, o kolik % plánované parametry překračují maximálně možné 
5) náklady na celou stavbu budou mezi Způsobilé výdaje vstupovat kráceny tímto %  
6) po dokončení projektu budou ověřeny dosažené parametry a případně dále stanoveno % 

krácení ZV 
 

Příklad: 

 podlahová plocha kubatura 

 m2 m3 

Objekt před realizací 250 750 

Max. podporovaná plocha/kubatura 500 1500 

Objekt po realizaci projektu 600 2000 

Krácení ZV 17% 25% 
 

 
Vyššího překročení se dosáhlo v kubatuře, takže by se ZV krátily o 25 %. 
 
! Do formuláře Předběžné žádosti o podporu do rozpočtu vyplňte způsobilé výdaje týkající se 
maximální podporované plochy/kubatury, tj. způsobilé výdaje zkrácené o % překročení 
plochy/kubatury. 
 
Kubatura = obestavěný prostor – součet obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu 
a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán objemem základů. Obestavěný prostor objektu a 
zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně 
podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy. [m3] (zdroj www.czso.cz) 
 

9.2.1 g) Způsobilé výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb musí být vyšší než výdaje na jejich 
pořízení, musí se jednat o technické zhodnocení stavby, nikoli pouhou opravu objektu. Pokud nákup 
staveb není součástí ZV projektu, musí být výdaje vynaložené na rekonstrukci staveb vyšší, než je 
tržní cena staveb před rekonstrukcí stanovená ve znaleckém posudku. 
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V případech, kdy náklady na rekonstrukci převyšují náklady na demolici a novou výstavbu, a tím by 
mohlo docházet k neefektivnímu vynakládání prostředků, je v souladu s cíli programu poskytnout 
podnikateli podporu na výstavbu nové budovy.  
 
Rekonstrukcí staveb jsou myšleny pouze náklady směrované do rekonstrukce stávajícího objektu. Do 
této hodnoty nelze počítat náklady na případnou přístavbu či rozšíření původních objektů nebo 
přípojky IS či zpevnění a úpravy ploch. 
 

9.2.3 Stanovení maximální výše podpory  
 
Maximální výše podpory je dána výší podpory dle regionální mapy a zároveň omezením: Maximální 
výše podpory je stanovena na 1500 Kč/m3 Podnikatelského objektu v případě, že jeho průměrná 
světlá výška dosahuje více než 6 m, v opačném případě 3000 Kč/m3 Podnikatelského objektu – 
směrodatná je vždy nižší hodnota. 
 

Příklad:  
Žadatel je malý podnik. Kubatura objektu je 4000 m3. Průměrná světlá výška 4 m. Celkové náklady 
jsou 25 mil. Kč. 

max. výše podpory dle Regionální mapy je 45%            = 11,25 mil. Kč 
max. výše podpory dle omezení 3000 Kč/m3                  = 12 mil. Kč 

Výsledná max. výše podpory tedy bude 11,25 mil. Kč. 

 
Průměrná světlá výška – světlou výškou se rozumí svislá vzdálenost mezi horním lícem podlahy a 
rovinou spodního líce stropu či zavěšeného stropního podhledu. 

 

 
bod 9.3 Výzvy - PROJEKT REVITALIZACE PLOCHY PRO VLASTNÍ PODNIKÁNÍ 
 

9.3.2 Maximální výše podpory je dána výší podpory dle regionální mapy a zároveň omezením: 
Maximální výše podpory je stanovena na 300 Kč/m2 revitalizované plochy – směrodatná je vždy nižší 
hodnota. 
 

 
 
bod 9.4 Výzvy - OSTATNÍ PODMÍNKY 
h) V případě rekonstrukce nebo výstavby nové budovy musí po realizaci projektu budova plnit 
minimálně parametry energetické náročnosti podle požadavků definovaných § 6, odst. 2, písm. b)  
 

Příklad:  
Žadatel je podnikatel. Plocha zóny je 10000 m2. Žadatel splňuje definici pro malý podnik. Celkové 
náklady jsou 10 mil. Kč. 

max. výše podpory dle Regionální mapy je 45%            = 4,5 mil. Kč 
max. výše podpory dle omezení 300 Kč/m2                    = 3 mil. Kč 

Výsledná max. výše podpory tedy bude 3 mil. Kč. 
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vyhlášky č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň požadavek na průměrný součinitel 
prostupu tepla maximálně 0,95 x Uem,R nebo 0,9 x ER (dodané energie). 
 
 
Výše uvedené požadavky na energetickou náročnost nemusí být splněny u památkově chráněných 
budov a průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se 
spotřebou energie do 700 GJ za rok (tato hodnota platí pro stav před realizací projektu). 
 
Tedy laicky, pokud je objekt rekonstruován/demolován a stavěn znovu a předchozí spotřeba byla do 
700 GJ (všechny brownfieldy), pak nemusí uvedený bod h) plnit. Obdobně to platí i pro objekty 
památkově chráněné, zde je však ještě dodatek - Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny 
podmínky určující zvláštní postup při provádění, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro 
danou část opatření podmínka U ≤ UN,20 (Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN,20 
jednotlivých konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov).  
 
V případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov, u kterých dochází k jiné než 
větší změně dokončené budovy nebo větší změně dokončené budovy, ale není možné z technických 
nebo ekonomických důvodů plnit bod h), pak všechny měněné/upravované stavební prvky/konstrukce 
obálky budovy na systémové hranici, na kterých dochází k realizaci opatření, musí splnit podmínku na 
součinitel prostupu tepla 0,98 x Urec,20 dle ČSN 730540-2:2011. 
 
Tato část se týká jen projektů se spotřebou nad 700 GJ a nemá žádný dopad do projektů vyjmutých 
z povinnosti dle bodu h) viz výše. V podstatě jistým způsobem uvolňují bod h) pro uvedené případy. 
 
 
Pozn. k energetickým posudkům: 
Výchozí spotřeba bude nastavena výpočtem na stav uvažující standardizované užívání objektu po 
realizaci projektu s tepelně technickými vlastnostmi budovy před realizaci úsporného opatření. 
 
Pozn. k povinnosti doložení Průkazu energetické náročnosti budovy: 
Průkaz energetické náročnosti budovy je nutné doložit vždy v případě novostaveb. 
 V případě budov, kde není nutný pro jejich způsob užití žádný zdroj tepla, není nutné plnit 
všechny parametry energetické náročnosti podle požadavků definovaných § 6, odst. 2, písm. b) 
vyhlášky č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov a zároveň požadavek na průměrný součinitel 
prostupu tepla maximálně 0,95 x Uem,R nebo 0,9 x ER (dodané energie). V tomto případě se v rámci 
průkazu energetické náročnosti budov v rámci jednotlivých parametrů energetické náročnosti uvede, 
že není relevantní včetně zdůvodnění této skutečnosti. 
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8. Přílohy 

 

Společné přílohy všech dotačních programů 

 
Aktuální i dříve platné verze všech společných příloh dotačních programů podpory  
 

 Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část 

 Pravidla pro výběr dodavatele; 

 Aplikační výklad (Definice) malého a středního podniku; 

 
naleznete na stránce http://www.mpo.cz spolu s texty programů/výzev. 
 
Upozorňujeme žadatele, že až do podpisu Rozhodnutí se musí řídit aktuálně platnou metodikou. 
Podpisem Podmínek dochází k fixaci metodik uvedených v Podmínkách pod číslem jednacím. Tyto 
metodiky jsou pak pro žadatele závazné až do ukončení realizace. 
 

Seznam kontaktních míst 

 
Regionální kanceláře agentury API (RK API) sídlí ve všech krajských městech České republiky. 
V případě zájmu se mohou zájemci na RK CI obracet buď písemně, nebo telefonicky, popřípadě si 
mohou domluvit osobní konzultaci. 
 
Adresy a kontakty na regionální kanceláře agentury API naleznete na stránce 
http://www.czechinvest.org/regionalni-kancelare. 
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